18-10-2018

AUTISME EN GELOOF

1. Check het licht
2. Geluid. Is er iets onverwachts gepland, slecht afgesteld?
3. Het gebouw. Is er een omschrijving? Hoe ziet het eruit?
4. Orde van dienst. Wanneer zit, sta, zeg je iets?
5. Visualisatie & letterlijkheid.
6. Fysieke acties. Hand geven, groeten. Dopen, Avondmaal
7. Plek van rust binnen of buiten.
8. Socializen. Lichaamstaal en oogcontact.
9. Duidelijkheid en accuraat.
10. Ondersteuning, buddy
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Licht – verhelp het of zet me op een minder storende plek in de ruimte
Geluid – waarschuw bij iets onverwachts; verhelp afstelling of duidt het.
Het gebouw - website foto;s, rondleiding.
Orde van dienst – in ppt; er naast zitten en aangeven zitten, staan, praten
Visualisatie & letterlijkheid - teken, leg uit, verklaar met beeld
Fysieke acties. Hand geven, groeten. Dopen – Leg uit waarom
Plek van rust binnen of buiten – brein cooling down
Socialiszen. Lichaamstaal en oogcontact – er naast zitten, niet face to face
Duidelijkheid en accuraat - Doe wat je zegt - 5 minuten is, 5 minuten, niet
een uur later.
10. Ondersteuning - Zoek een rustig persoon die opmerkzaam is – mickey
mousen

Een auti-brein
-

Kent een sterk verlangen om kennis te vergaren.
Wil waarheid, echtheid en perfectie op een ander niveau
Zoomt in op details en ziet niet de ‘big picture’.
Is meestal direct, ‘hart’ op de tong, vastbesloten, eerlijk
Heeft een sterk gevoel voor sociale rechtvaardigheid
Geniet van het op zichzelf zijn
Is loyaal als vriend
Heeft een distinctief gevoel voor humor
Denkt zwart/wit in goed of fout
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GELOOF
-

Boodschap (preek, verhalen, film, etc.)
Eigen taal (begrippen, jargon)
Rituelen (dopen, opdragen, gebed, avondmaal)
Gewoontes (groeten, ovd, zaal, …zo doen wij dat)

- Leefstijl (toepassing)
- Beleving (leiding van HG)
- Identiteit (in Christus)

GELOOF
-

Boodschap – visualiseer, herkenbare voorbeelden
Eigen taal – leg uit, verklaar, pas aan (geen vanzelfsprekendheid)
Rituelen (dopen, opdragen, gebed, avondmaal) - verklaren
Gewoontes - verklaren, aanpassen

- Leefstijl (toepassing) – toon me wat dat is!
- Beleving (leiding van HG) – toon me wat, waar, hoe
- Identiteit (in Christus) – niet wie ik ben, maar ván Wie ik ben
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